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                                                                                           Land van Eyckstraat 18 

                                                                                           6085 CP HORN 
                                                                                           T: 0475-582066 

                                                                                           E: haged@home.nl 

JAARVERSLAG 2019      Bank: NL65RABO0123471834 

       KvK nr. 41068575 
“Het is belangrijk te delen, al ben je nog zo arm”.   ANBI - geregistreerd 

www.helpsierraleone.com 

 

Beste mensen, 
Allereerst willen we alle sponsors, donateurs en anderen die ons in het voorbije jaar hebben 

geholpen en gesteund bij ons werk voor het weeshuis, héél hartelijk bedanken! Dankzij deze 

mensen hebben we ook dit jaar ons werk in Sierra Leone kunnen voortzetten. In dit jaarverslag 

vertellen we u over wat we in Nederland gedaan hebben aan fondsenwerving en over onze 
activiteiten in Sierra Leone. Ook geven we gedetailleerd inzicht in alle inkomsten en uitgaven. 

We starten het jaarverslag met een brief van Emily over 2019: 

 

Beste Sponsors, 

Groeten namens de kinderen en medewerkers van het St. 
Martin’s weeshuis. Wij wensen u een gelukkig en zinvol 2020. 

Wij zijn verheugd om u te laten weten dat 2019 een succesvol 

jaar met mooie ontwikkelingen was door uw steun aan de 

stichting. Op school zijn de kinderen met goede cijfers 
overgegaan, allemaal in de top 10 van hun klas. Ook zijn er weer 

twee kinderen (nu jongvolwassenen…) afgestudeerd. Een jongen, 

Ibrahim, slaagde voor de Lerarenopleiding en werkt nu als 

docent. Lorenz was al eerder afgestudeerd als verpleegster en 
heeft nu haar extra opleiding in Public Health 

(Gezondheidswetenschappen) succesvol afgerond. Twee mooie 

voorbeelden van hoe de kinderen opgroeien en waardevolle 

opleidingen afronden voor zichzelf en voor ons land. Dat alles 

kan alleen maar door uw donaties. Zoals altijd is licht essentieel. 
De zonne-energie installatie gaf gedurende de regenperiode soms onvoldoende stroom om de 

hele avond en nacht licht te hebben. Sinds dit jaar zijn we aangesloten op het nieuwe 

elektriciteit netwerk. Veel van de voormalige bewoners hebben na het afronden van hun 

opleidingen werk gevonden in allerlei dorpen en steden in Sierra Leone. Bijvoorbeeld als 
docent, kok, verpleegster of als ambtenaar. Als het Kerst is of 

Pasen dan komen ze meestal allemaal hier naar huis, daar 

waar ze zijn opgegroeid in Port Loko. Namens de kinderen, de 

medewerkers en mijzelf bedank ik u enorm voor uw 
langdurige steun en wij zullen er hier alles aan blijven doen 

om de kinderen op te voeden tot waardevolle leden van de 

samenleving. Met vriendelijke groeten, Emily. 

 
Emily runde het weeshuis de afgelopen 25 jaar samen met 

hulp van enkele andere mensen. Sinds Emily vorig jaar 

Staatsecretaris voor onderwijs is geworden, is Gabriella 

verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. 

 
 

INFORMATIEMIDDAG 24 MEI 2020 
(Bijgewerkte tekst, oorspronkelijke datum was in maart 2020 maar die kon niet doorgaan 

i.v.m. het Corona virus). Op 24 mei 2020 verzorgen we weer een informatiemiddag in Horn. U 

bent van hart welkom om foto’s en filmpjes te bekijken en ons te vragen wat u maar wilt… Het 
adres: Beatrixzaal, Bergerweg 23 in Horn. De deuren gaan open om 14.00u en van 

14.30u tot 16.00u verzorgen we een presentatie. In die presentatie praten wij u bij over alles 

dat we doen en wat we gezien hebben tijdens ons meest recente bezoek. We hebben Sierra 

Leone bezocht eind februari en we kunnen u veel nieuwe dingen laten zien.  
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GIFT VAN NATIONAL TRUST 
Het weeshuis is voor alle uitgaven afhankelijk van eigen inkomsten 

en giften van anderen. Er is geen overheids-financiering. Dit jaar 

kreeg men een mooie gift van een overheidsinstelling uit Sierra 

Leone. Stoelen, tafels, matrassen en rijst. Het is geen structurele 
hulp maar het was zeer welkom. Mooi om te zien dat er toch iets 

van hulp van de overheid op gang lijkt te komen. 

 

WATERKRACHTCENTRALE 
Het dorp Port Loko en de regio heeft sinds enkele jaren een 

elektriciteitsnet doordat de waterkrachtcentrale van Port Loko nu 

stroom levert. Het weeshuis werd dit jaar ook aangesloten op dat 

stroomnet zodat er op dagen met weinig zon (regentijd) overgestapt kan worden van de eigen 
zonne-energie naar het stroomnet. 

 

TONNEN VERSTUURD 

Ook in 2019 hebben we 

weer tonnen gevuld met 
o.a. gereedschap, usb 

sticks, volleyballen, 

voetballen, medicijnen en 

speelgoed. Als u nog 
producten heeft die in een 

goede staat verkeren 

(zoals schoenen, slippers, 

(sport)kleding of houten 
speelgoed), dan zijn die 

van harte welkom. 

Vanzelfsprekend worden 

de meeste producten 

lokaal in Sierra Leone 
ingekocht, maar we 

gebruiken het transport met de tonnen ook om spullen te versturen die lokaal niet, of niet 

goedkoop te krijgen zijn. Denk daarbij aan onderdelen voor laptops, speciale boeken, 

gereedschap, een volleybalnet, etc. We vullen de tonnen dan aan met kleding en lakens. De 
tonnen worden in Port Loko verder gebruikt om water in te bewaren. 

    

 

SCHOOLREISJE 
De kinderen van de school bezochten als schoolreisje 

het vliegveld van Lungi – Freetown. Voor velen was 

dat de eerste keer dat ze een schoolreisje buiten Port 

Loko hadden. 
 

KIPPEN 

De afgelopen 5 jaar hebben we twee keer eerder 

geïnvesteerd in het kippen project. Eerst de bouw van 

de kleine stal en de aanschaf van de kippen. Door de 
Ebola crisis was er geen aanvoer van kippenvoer. De 

kippen zijn toen opgegeten. Deels door de bewoners 

van het weeshuis maar ook werden er maaltijden mee 

bereid voor buitenlandse hulpverleners. Na de Ebola 
crisis werd de stal weer gevuld met kippen. Helaas 

werd heel West-Afrika in 2017 getroffen door een zeer besmettelijke kippenziekte Coccidiosis. 

In 2019 zijn de stallen helemaal opgeknapt en uitgebreid. Op 21 januari 2020 zijn de nieuwe 

kippen aangekomen. We zullen u natuurlijk op de hoogte houden. 
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GROOT ONDERHOUD 

De verharding op de binnenplaats van het weeshuis, delen van het dak en het Jongenshuis zijn 
in 2019 opgeknapt. Er wordt zo veel mogelijk zelf gedaan. De foto’s tonen de trotse jongens 

die dit werk grotendeels zelf uitvoeren. Waar nodig krijgen ze hulp van experts. Op de foto’s 

herkent u wellicht ook enkele van de zwarte tonnen, daarin wordt water opgeslagen. 

 

            
 

   
 

 
YOUTUBE HIT! 

Volkomen onverwacht werd een video uit 2013 een grote hit op YouTube. Na ons bezoek in 

2013 plaatste Mark een video online waarop je ziet hoe er gekookt wordt voor de kinderen van 

het weeshuis. Deze video had elk jaar enkele tientallen of honderden kijkers. In 2019 werd de 
video opeens door YouTube opgepikt en werd als video voorgesteld aan kijkers van 

vergelijkbare onderwerpen. Al meer dan 1,6 miljoen mensen van over de hele wereld hebben 

het filmpje inmiddels bekeken. Door de advertenties zorgde dat voor een opbrengst van ruim 

700 euro in 2019. 

 
 

STAP ’NS OP 

Ook in 2019 werd er in mei weer gefietst voor het goede doel. Dit werd weer georganiseerd 

door Stap ’ns Op. Stichting Henk Arts behoorde weer tot de drie goede doelen waarvoor deze 
zeer leuke activiteit georganiseerd wordt. Er fietsten 116 mensen mee, dat was weer 40 meer 

dan vorig jaar. Wie deze tocht nog niet kent zou eens mee moeten fietsen op zondag 17 mei 

2020. Elk jaar wordt er een prachtige route uitgezet door de mooiste plekken in het Leudal. 

 
 

GEEN MARKT 

De afgelopen jaren stonden we vaak op de 

Lentemarkt/Kermismarkt. Dit jaar ging de markt niet door. Voor 
ons is deze markt niet zozeer een kans om heel veel te verkopen, 

maar wel om de inwoners van Horn weer eens te laten zien wat we 

allemaal doen. Mocht u een leuke markt kennen, of zelf 

organiseren, waarop wij met ons kraampje kunnen staan dan horen 

wij dat graag van u! 

https://youtu.be/eEsOhHg4sno
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WATERDAG EDAM 

Deze jaarlijkse feestelijke markt in Edam 
trok ook in 2019 weer veel bezoekers. 

Vrienden van de stichting Liesbeth en 

Jannie hebben weer volop tosti’s gemaakt 

en tweedehands spullen verkocht. De 
opbrengst was ruim 300 euro. Daarnaast 

werd er ook nog voor ruim 100 euro jam 

verkocht. Bedankt dames! 

 
 

 

KERSTMIS 

Ook dit jaar mochten we na de Heilige Missen in Horn weer collecteren. Een derde van het geld 
werd besteed aan de Kerstversiering in de kerk, de overige twee derde waren voor het 

weeshuis. Dank hiervoor aan de kerk en alle gulle gevers. Achter in de kerk konden de 

kerkbezoekers foto’s bekijken van het weeshuis, hoe het eraan toe gaat en wat er met het geld 

gedaan wordt. De opbrengst was ruim 600 euro! 

 
 

JAMPROJECT 

Riek maakt al 11 jaar jam voor de stichting. De eerste 5 jaar samen met Piet en de laatste 

jaren helpt Annie ook regelmatig bij het maken van de jam. Ook dit jaar kregen we weer 
blauwe bessen van Blauwebessenland uit Horst-America. Heel veel mensen helpen nog steeds 

mee door fruit te geven of door potjes te sparen, stof voor de hoedjes te doneren, etiketten te 

maken of te verkopen. Naast de vaste verkooppunten zoals bij Ruud en Sylvia Vermeulen in 

Horn en de familie Kersten in Kronenberg, wordt de jam ook op speciale markten goed 
verkocht. Afgelopen jaar bracht de verkoop weer ruim 1200 euro op!  

 

 

BELASTINGVOORDEEL VOOR DONATEURS 

Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u 
deze had vastgelegd bij de notaris. Vanaf 2014 hoeft dit 

niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil 

vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de 

instelling of vereniging waaraan u de gift doet. Velen van u 
steunen ons met een vast bedrag per maand of per jaar. 

Als u dat wilt vastleggen dan kunt u deze gift dus 

aftrekken. Ook als u niet boven de zogenaamde 

drempelwaarde uitkomt.  
Er zijn 2 soorten giften: gewone giften en periodieke 

giften. De gewone giften liggen niet vast in een verklaring 

en die mag u dus alleen aftrekken als uw totale giften aan 

goede doelen in een jaar boven de drempelwaarde komen. 
Periodieke giften die u vastlegt mag u dus wel aftrekken. 

Of het nu om 10 euro per maand gaat of 50 euro of een 

bedrag per jaar. Het bedrag maakt niet uit. Op de website 

van de belastingdienst staat alle informatie. Wij kunnen u 

ook verder helpen. Het invullen van het formulier kost 
maar een paar minuten. 

 

OUDE SMARTPHONES 

Oude smartphones kunnen worden ingeleverd bij Annie 
Arts. Haar adres staat hierboven.  

 

Chinees gezegde: 

'Als je gelukkig wilt zijn voor een uur, doe dan een dutje. Voor een dag, ga vissen. Voor een 
maand, ga trouwen. Voor een jaar, erf een fortuin. Voor de rest van je leven, help een ander.  
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WAT CIJFERS ZEGGEN… 

In 2019 hebben we enkele speciale grote donaties gekregen. Daarvan konden we belangrijke 
projecten financieren zoals het opknappen van de kippenstal. Als u mogelijkheden ziet voor 

speciale acties of bijdrages van uw school, werkgever, vereniging, laat het ons dan a.u.b. 

weten. We komen graag een presentatie geven! Om u een totaalbeeld te geven van de 

omvang van de stichting hebben we de inkomsten en uitgaven per jaar samengevat. Daarnaast 
zijn er ook mensen en bedrijven die ons geholpen hebben met gaven in natura, zoals fruit voor 

het jamproject, spullen om mee te nemen, etc. 

 

Jaar  Inkomsten  Uitgaven Toelichting 

2006  10.654,20  3.601,92  

2007  11.350,01  8.567,03  

2008  21.577,42  16.629,97 Aanschaf busje 

2009  21.934,95  13.241,13  

2010  23.029,28  33.318,98 Aanschaf zonne-energie installatie 

2011  21.587,24  17.320,28  

2012  24.142,92  21.881,01  

2013  20.825,70  29.525,42 Bouw kippenstallen, aanschaf en voer kippen 

2014  43.364,53  31.057,28 Vastenaktie project rijstdorser en Ebola giften 

2015  30.682,65  31.065,91 Aanschaf rijstdorser 

2016  25.533,86  32.387,08 Aanschaf nieuwe kippen, extra schoolgeld 

2017  22.286,72  25.231,15 De eigen school bespaart schoolgeld 

2018  41.142,39  31.159,30 De bouw van de extra lokalen bij de school, de omheining 
en het toiletgebouw brachten extra kosten met zich mee. 

Ook de kosten aan schoolgeld gingen omhoog doordat er 2 

meisjes zijn toegelaten tot de universiteit. 

2019  31.269,89  30.501,38 Naast de normale uitgaven aan schoolgeld, eten, drinken, 

etc. waren er extra uitgaven aan het opknappen van de 

kippenstal, reparaties aan het jongenshuis, de aansluiting op 
stroom van de waterkrachtcentrale van Port Loko en extra 

onderhoud aan de gebouwen 

 
Het weeshuis heeft ook veel eigen inkomsten. Een paar voorbeelden: opladen van telefoons, 

verkoop van broodjes worst tijdens lunchpauzes bij scholen, een winkeltje, catering opdrachten 

voor ziekenhuis en overheid, etc. In 2019 wilden we de muur bij de waterput vernieuwen, op 

kleine schaal weer kippen aanschaffen, extra aandacht geven aan kleding en schoenen en 
tafels en stoelen kopen. Dat is gelukt, alleen de kippen zijn pas gekocht in januari 2020.  

 

Namens het stichtingsbestuur: Bedankt! 

Mark Arts (voorzitter), Annie Arts (penningmeester) en Hans Meeuws (secretaris) 
 

NB. i.v.m. privacywetgeving beschikken wij niet 

automatisch over de gegevens van nieuwe donateurs. 

Banken mogen deze gegevens niet verstekken. Om 
donateurs te kunnen bedanken en een jaarverslag te 

kunnen sturen ontvangen wij graag hun 

contactgegevens. Mocht u dit verslag niet meer per 

post willen ontvangen dan horen wij dit graag. 

 
GIFTEN BIJ SPECIALE GELEGENHEDEN 

Er zijn mensen die bij hun huwelijksjubileum, bij een 

verjaardag of zelfs bij een uitvaart i.p.v. bloemen of 

cadeaus het geld vragen om het over te maken aan de 
stichting. Anderen bedenken een activiteit waarbij ze 

sponsors zoeken om een bedrag bij elkaar te krijgen. Altijd blijken er weer vindingrijke mensen 

te zijn die aan geld weten te komen voor een goed doel. Steeds weer blijkt er geld beschikbaar 

te zijn. Misschien dat dit anderen prikkelt om ook eens iets te bedenken om aan geld te komen 
waarmee ze ons werk kunnen steunen.  
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Inkomsten en uitgaven 2019 

 

    

Inkomsten:   Uitgaven:  

     

Maanddonateurs 3.930,00  Voeding, kleding, medicijnen 

en Salarissen (15 maanden) 
Kosten van verzenden van 

tonnen plus aanschaf van o.a. 

gereedschap, usb sticks, 

ballen, medicijnen en 
speelgoed. 

17.050,00 

Jaardonateurs/giften 19.167,60   
Verkiezingen vergoeding Leudal 125,00  1.003,09 

Gift i.v.m. begrafenissen 1.410,00   

Waterdag Edam 325,00 

Stichting Knopen lopen 125,00 

Reünie de Weergraaf 500,00  Onderwijs, boeken, uniformen 

Kosten aansluiten op 

stroomnet van 
waterkrachtcentrale 

7.191,80 

60 jarig huwelijk 100,00  500,00 

Verkoop oude ingeleverde 

smartphones 

155,00  Bouwkosten uitbreiding en 

herstel kippenstal 

2.750,00 

YouTube inkomsten 723,82  Renovaties / onderhoud  1.550,00 

   gebouwen  
Verkoop jam Riek 1.242,00  Aanschaf regenjassen 150,00 

Kerstkaarten Gerry 85,50  Portokosten 73,58 

Verkoop markten  

Stap 'ns op  
Kerstcollecte kerkdeur Horn 

624,15 

625,75 
617,47 

 Kosten Rabobank 232,91 

 

Kerstgaven 1.401,20    

Kaarten/corsages Jaqueline Vesters 110,00    

Rente 2,40    
     

Saldo per 31-12-2019  
(verschil tussen inkomsten en uitgaven) 

   768,51 

 31.269,89  31.269,89 

    

Saldo 1-1-2019  31-12-2019 
     

Lopende rekening 36,40   2.758,17 

Spaarrekening 26.200,50   24.135,61 

In Kas 60,67   172,30 
     

Totaal saldo 26.297,57   27,066,08 

 

WIJ WILLEN ALLE DONATEURS EN ANDERE GEVERS BEDANKEN VOOR HUN VERTROUWEN EN HOPEN OP 

VERDERE STEUN VOOR ONZE ACTIVITEITEN. 

STICHTING HENK ARTS – HELPSIERRALEONE.COM 

 

WERELDDOELEN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING WAAR U AAN BIJGEDRAGEN HEEFT: 

 

Kijk op Facebook voor informatie over onze projecten, activiteiten, nieuws uit het weeshuis en 
informatie over Sierra Leone. U hoeft zelf geen Facebook account te hebben om alles te zien!  

 

facebook.com/helpsierraleone                           


